BERÄTTARFESTIVALEN

Skellefteå 18-24 april 2016

Till Nämnden för folkhälsa och primärvård i
Skellefteå- och Norsjöområdet.

Ansökan om medel till Berättarfestivalen i Skellefteå, 18-28 april 2016

Förutsättningar
Berättarfestivalen genomförs för åttonde gången i rad. Grundförutsättningarna är desamma sedan
starten: Huvudarrangörer är Kultur Skellefteå, Skellefteå museum, Västerbottensteatern och Västerbottens museum i samverkan med en mängd lokala arrangörer som föreningar, studieförbund, bibliotek, skolor m fl. Som vanligt bjuder (ja, det mesta är faktiskt gratis!) festivalveckan på ett brett utbud
riktat till alla åldrar och intresseområden, dessutom med aktiviteter spridda över hela kommunen.
Kultur är hälsa
Berättarfestivalen har tidigare sökt och fått stöd från nämnden, men våra motiv och argument bör
ändå redovisas även denna gång. En av de grundläggande drivkrafterna bakom Berättarfestivalen
är att berättandet, liksom all kultur, ”har ett egenvärde för att medverka till att skapa ett attraktivt,
demokratiskt och mänskligt samhälle att leva i”, som det bland annat heter i de riktlinjer som Berättarfestivalen styrgrupp antagit. I detta är folkhälsan en viktig aspekt. Kultur är hälsa och berättandet kan
användas som ett konkret medel för att främja hälsan för både kropp och själ.
Landstinget vision är att ”år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”. Som vi ser det är kulturen och berättandet ett viktigt verktyg i arbetet med att göra verklighet av
den visionen.
Berättarfestivalen 2016
Att ständigt utveckla Berättarfestivalen är ett starkt önskemål från alla intressenter. En del i detta är att
arbeta med årliga teman. Inför Berättarfestivalen 2016 jobbar vi internt med ett inspirationstema som
är Hitta hem. Det är en öppen formulering som kan tolkas på flera sätt; aktuellt är förstås att överhuvudtaget hitta ett hem, men det kan också gälla att hitta hem i sig själv eller att den gruppp eller
organisation man tillhört ska hitta hem. Det är alltså ett tema som definitivt kan inspirera till program
som ligger i linje med ett folkhälsoarbete.
Den lokala förankringen stärkts genom att Skelleftebygdens berättarförening engagerats i programarbetet. Förutom att koordinera det breda utbudet under veckan så stärker också föreningen sin närvaro
med fler programaktiviteter som exempelvis ett mångkulturellt berättarprojekt tillsammans med SFI.
Ungdomssatsningen fortsätter där den numera traditionella ungdomskvällen North Tell blir en av
höjdpunkterna. Unghästen spelar sin Det måste bli bättre, en hoppfull monolog om ett jobbigt ämne
– ungas psykiska ohälsa. Det mångkulturella perspektivet lyfts bland annat fram i al-hakawati – ett
gästspel från Kulturarv utan gränser.
I övrigt är programmet under uppbyggnad. Det är därför för tidigt att lämna ett detaljerat innehåll,
men tendensen är att samarbete, mångfald och ett brett engagemang komemr att genomsyra festivalveckan.

Ansökan om 25 000 kr
När vi nu söker ekonomiskt stöd är det i princip ett generellt stöd för att kunna balansera vår i allra högsta grad ansträngda budget. Berättarfestivalen finansieras huvudsakligen via medel från Region Västerbotten och Skellefteå kommun. Inför 2016 har det totala stödet till Berättarfestivalen minskat, men
vi arbetar intensivt för att ändå kunna erbjuda en bra festivalvecka för alla våra besökare, bland annat
genom de programaktiviteter som beskrivits ovan.
Berättarfestiavlen bereder även plats för andra arrangörer som bidrar med programinnehåll. För detta
har Berättarfestivalen inga direkta programkostnader, utan där sker vår insats i form av arbetstid, generell marknadsföring etc – helt enkelt att vi kan erbjuda en arena för en mångfald av program, däribland
sådant som verkar inom folkhälsoo0mrådet.

För kunna genomföra detta arbete fullt ut även vid årets festival ansöker vi härmed om
25 000 kr för genomförande av Berättarfestivalen 2016.
Sökta medel avses att i första hand användas till personalkostnader, arvoden till medverkande och
marknadsföring/information. Ansökan avser ett stöd av generell karaktär, dock med fokus på att stärka
programutbudet och nätverksarbetet med presumtiva arrangörer inom många olika sektorer inom hela
kommunen.
Vi bidrar gärna med någon form av slutrapportering och utvärdering av genomförda aktiviteter.

Ansökan är formulerad av Jonas Lundqvist, projektledare Berättarfestivalen, på uppdrag av
Berättarfestivalens ledningsgrupper.

Skellefteå 2015-11-30

Jonas Lundqvist
jonas@berattarfestivalen.se
tel 0910-151 20, 070-35 65 008.

